
Nyhetsbrev Ahlviken 
Information till dig som är medlem i bostadsrättsföreningen Ahlviken 5,7 April 2011

Styrelse 
Claes Warholm/ordförande
info@warholmtrading.com
0708 60 49 72

Andreas Friberg/kassör
andreas.friberg@gmail.com
0730  51 30 45

Andrea Hallencreutz/sekreterare
Chefsredaktör 
andrea@carnegie.se
0705 77 19 43

Eric Weibring/suppleant
eric.weibring@live.se
0707 79 08 80
Tycker du att något behöver åtgärdas i huset 
eller att det finns något som behöver tas upp 
på styrelsemötet? skicka ett mail till oss eller 
lägg en lapp i föreningens brevlåda. 

Var med och förän-
dra och påverka
Inför årsstämman i maj arbetar nu 
valberedningen, Lisa Nylander och 
Susan Wolgers, för fullt med att hit-
ta kandidater till styrelsen. 

Vill du vara med i styrelsen och 
på så sätt påverka och engagera dig 
i föreningsarbetet, kontakta val-
beredningen. 

Dags att städa upp och fixa i vårt hus och trädgård 
efter vinterns hårda tid. Mer info kommer.

Uppdrag från medlemmarna
•	 Förbättra	belysningen	på	

vindarna		
Status: Extra belysning har 
köpts in.  Eluttag för att kop-
pla in extrabeslysningen i 
7:an kommer att installeras. 
I 5:an finns redan eluttag.

•	 Mer	information	om	stadsnät	-	
fibernät.	 
Status: Styrelsen har tagit in offerter 
från två olika firmor och valt att gå 
vidare med en utav dom. Specifik 
information kommer att gå ut till er 
inom kort.

•	 Möjlighet	för	medlemmarna	att	
hyra	extra	vindsutrymme		
Status: Styrelsen har tagit fram 
förslag på kvm pris. Tillsammans 
med Cajsa Weibring arbetar nu 
styrelsen med att ta fram en mall för 
hyresavtal. 

•	 Avskärmning	(spaljé)	i	5:ans	
trädgård.		
Status: Lisa Nylander har undesökt 
intresset i föreningen, att vi tillsam-
mans sätter upp en spaljé. Då in-
tresset var svalt har styrelsen beslutat 
att plantera uppvuxen ligusterhäck 
istället. 

För att undvika onö-
dig trafik, se till att 
gatan städas/skot-
tas samt undvika 
långtidsparkering 
av bilar på Ryggås-
gatan har styrelsen 

varit i kontakt med trafikkontoret 
för att få upp en skylt om återvän-
dsgata samt att gatan skall ha en 
städdag i veckan under vinterh-
alvåret. Trafikkontoret var positiva 
till förslaget. Dock får vi se om det 
händer något. 

våren är här!Årsstämman 
Datum:  10 maj
Plats: Tvättstugan
Ta med en stol

Håll tvättstugan ren 
På förekommen anledning 
måste vi tyvärr påmin-
na om att städning av 
tvättstugan skall ske 
VARJE gång du har 
avslutat ditt tvättpass. 
I pärmen vid fönstret 
finns tydliga städinstruk-
tioner. 

Förändra. Som styrelsemedlem har du 
möjlighet att påverka och förändra. 

VårStädning. äntligen har våren kommit 
och det är dags att göra vårfint.

Städdag 7 maj
Återvändsgata


